
 

a maioria das vezes em que o 

consumidor vai ao supermercado, já 

tem em mãos uma lista de produtos 

de que está precisando. Mas a 

decisão 

to de entrega da mercadoria nas lojas, também 

exerce grande influência. 

Mas o que poderia ser uma ferramenta 

utilizada pela indústria e pelo varejo para vender 

mais, muitas vezes, 

de compra acontece no ponto de venda. São 

diversos os fatores que estimulam a escolha: 

marca, sabor e preço, por exemplo. O material 

promocional que os fabricantes distribuem, no 

momen- 
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os fornecedores, as lojas e o nosso calen-
dário de promoções no ponto de venda". 

Ele pontua que as indústrias multina-
cionais costumam acordar previamente 
com o varejista suas ações, considerando 
os lançamentos, sazonalidade e pro-
moções que serão feitas ao longo do ano. 
De posse das informações, Santana ga-
rante que é possível filtrar os materiais e 
efetuar a distribuição pelas lojas. 

"Porém, o volume de material que 
recebemos dos fornecedores é imenso. 
Temos que fazer uma rigorosa seleção do 
que iremos disponibilizar em nossas lojas 
para que cada ação obtenha o resultado 
desejado. Assim, adotamos o chamado
'cluster' para fazer a distribuição por filial, 
levando em consideração fatores como 
perfil socioeconômico do shopper,
hábitos de consumo e dimensão da área de 
venda. Só então adaptamos a visibilidade 
por grupos de lojas", detalha. 

Mesmo com toda a organização, 
Santana afirma que encontra alguns 
enganos no processo. O mais comum, 
segundo ele, é o exagero na colocação 

torna-se um problema para ambos os 
lados, que precisam aumentar o diálogo e 
a parceria. Atualmente, algumas empresas 
levam em conta não o ponto de venda e 
suas particularidades, mas também 
tamanho de loja e perfil do público, por 
exemplo, na hora de criar e distribuir 
panfletos, marcadores de gôndola e até 
displays. E, sim, o próprio produto 
fabricado. Quando o material chega às 
lojas, corre um grande risco de ser mal 
aproveitado. Ou seja, dinheiro jogado 
fora. 

Um bom exemplo de como lidar com 
esse cenário é o do Grupo Pão de Açúcar. 
Nem todos os materiais promocionais que 
chegam às lojas podem ser utilizados. A 
área de trade marketing do grupo recebe 
os materiais que os fabricantes pretendem 
instalar nas lojas e coordena o processo de 
análise da aderência do material ao 
posicionamento de cada bandeira e de 
adequação ao tamanho de cada loja. Existe 
uma recomendação aos fabricantes das 
medidas padrões dos materiais que são 
autorizados a serem instalados nas 
unidades, e isso só acontece após a 
aprovação e negociação das áreas de trade 
marketing e comercial. 

E atenção: de acordo com o gerente 
nacional de trade marketing do Grupo Pão 
de Açúcar, Theodoro Tortoro, em algumas 
ações, a utilização desse tipo de material 
chega a aumentar em até 10% as vendas 
de um produto. "Os materiais 
promocionais devem ter uma comunica-
ção clara e objetiva, que atraia a atenção 
do consumidor. Eles são utilizados como 
uma extensão da mensagem utilizada nos 
veículos de massa, como TV, jornal, rádio 
e revistas, para o ponto de venda. 
Habitualmente, esses materiais são ins-
titucionais e reforçam os principais be-
nefícios do produto ou a linha de comu-
nicação da marca", afirma o executivo. 

Na análise de Tortoro, poucos fabri-
cantes trabalham a segmentação de ma-
teriais promocionais. "Esse é um ponto 
importante e que deve ser tratado com 
atenção pela área de trade marketing dos 
fabricantes de médio e grande porte. Essa 
segmentação pode representar otimização 
do investimento na produção dos 
materiais e melhor adequação aos 
diferentes tipos de canais e de consu-
midores. Nem sempre os materiais que 
são produzidos para serem instalados num 
hipermercado podem ser utilizados num 
supermercado devido às características 
físicas desse formato", indica. 

A boa notícia é que o supermercadista já 
percebe uma mudança na rotina. Tortoro 
afirma que alguns fabricantes trabalham 
com planejamento cada vez mais 
frequente e alinhamento com os materiais 
promocionais nas lojas. "Atualmente não 
há parceria entre supermercadistas e 
fabricantes para a distribuição das peças, 
uma vez que a equipe de promotores dos 
fabricantes é responsável por instalar os 
materiais nas lojas quando são aprovados 
para utilização. O varejo e os fabricantes 
devem buscar uma parceria de forma que 
ambos possam divulgar os produtos e as 
promoções com mais eficiência para os 
consumidores", conclui Tortoro. 

O responsável pelo setor de gerencia-
mento por categoria do Grupo Muffato, 
rede com 34 lojas em 13 cidades do Pa-
raná e uma em São Paulo, Oseias Santana, 
também acredita que a parceria é o melhor 
caminho para elevar as vendas. "A 
parceria é primordial para que possamos 
planejar com antecedência as ações 
promocionais e alinhar os detalhes com A ut
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dos materiais. "Para evitar problemas no 
ponto de venda, é importante que as 
gerências das lojas fiquem atentas e 
orientem a colocação apenas das peças 
previamente autorizadas", diz. 

Assim funciona o processo também nos 
Supermercados Comper (rede com lojas 
distribuídas em Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal). De 
acordo com a gerente regional da empresa, 
Lisete Caetano, tudo é negociado com o 
fabricante na hora da compra da 
mercadoria. "O material chama a atenção 
do consumidor e certamente incrementa a 
venda. Mas se não houver ordem na co-
locação, peças de uma mesma categoria 
podem, ao invés de ajudar, atrapalhar o 
interesse do cliente se ficar tudo misturado. 
O promotor do fabricante coloca o material, 
e o gerente da loja se encarrega de 
supervisionar as ações", diz Lisete. 

Quem entende do assunto garante que o 
melhor caminho é mesmo o fabricante fazer 
a adequação do material que vai para o 
varejo. É preciso levar em conta o porte do 
negócio, a região na qual ele está operando, 
o perfil do público. "Cumprindo essa regra, 
o objetivo dos materiais passam a ser a 
geração de boas experiências de compra e 
resultados positivos", pondera o gerente de 
Relacionamento da GfK Consultoria, 
Fernando Lugó. 

Segundo ele, as grandes redes têm regras 
que são cumpridas pelos fornecedores. Os 
promotores da companhia ficam nas lojas, 
abastecem os locais com a mercadoria, 
colocam o material promocional. Já o 
pequeno, muitas vezes, não é lembrado. "A
distribuição das faixas, gargaleiras, cartazes 
e demarcadores de espaço não é organizada 
nos pequenos e médios. Na verdade, a 
indústria faz parceria com atacadistas e 
distribuidores e deixa o material com eles. 
Quando o varejista vai abastecer, às vezes 
leva também 

Os fabricantes querem deixar o varejista e o consumidor satisfeitos. O material 
promocional é um caminho para isso. A Salton, uma das maiores produtoras de 
vinho do País, aposta no diferencial. Todas as ações da empresa são orientadas por 
um guia prático de merchandising, que foca em pontos específicos quando se trata 
de trabalho em loja. 

Os projetos são realizados nos supermercados de diversas formas, como a 
exposição do produto em ponta de gôndola, a presença de demonstradores e 
degustação. "No geral, os materiais das campanhas são adequados à distribuição 
dos produtos. Investimos na identificação visual, trabalhando com cartuchos, 
embalagens diferenciadas com taças e champanheiras, por exemplo. Para as lojas 
específicas, elaboramos um planejamento de marketing pontual, para dedicar uma 
atenção diferenciada ao consumidor final", diz a diretora executiva da Vinícola 
Salton, Luciana Salton. 

Para ela, ao contrário do que muitos pensam, os pequenos e médios super-
mercados são mais simples para trabalhar, uma vez que suas demandas são 
menores e é possível fazer uma programação de venda frequente. 

A Mr. Bey, fabricante de sobremesas congeladas, está preparando um material 
para ser distribuído no ponto de venda. "O objetivo é fortalecer e reafirmar a 
marca no mercado nacional. O trabalho de trade marketing da Mr. Bey está sendo 
iniciado com um projeto embrionário, com faixa de gôndola, woobler e 
precificador". afirma o gerente de marketing da companhia, Henrique Lima. 

De acordo com o executivo, o projeto prioriza atender de maneira individual cada 
rede de supermercado, desenvolvendo materiais e produtos específicos. "O perfil 
do público está sendo analisado e será utilizado material no ponto de venda que 
entenda totalmente as necessidades de cada loja". 

A metodologia de trabalho escolhida pela Mr. Bey é bastante interessante. A 
equipe comercial que atende as lojas busca fazer uma parceria com o marketing da 
companhia, apontando todas as necessidades e demandas geradas por esses 
clientes. Após essas coletas de informações, a Mr. Bey atenderá esses pequenos e 
médios supermercados da maneira mais personalizada possível. "Esperamos 
registrar uma alta significativa nas vendas com essas ações", projeta Lima. 

A Kibon também dá prioridade ao material promocional no ponto de venda. De 
acordo com a gerente de Marketing da companhia, Isabel Marsagão, o 
entendimento do canal, levando em conta tamanho, espaço de aplicação, giro e 
público, é tão importante quanto o foco que se tem na marca. "Para a criação de 
materiais promocionais, é fundamental entender o impacto para o shopper e 
também a receptividade do ponto de venda: tanto a facilidade para 
implementação quanto a durabilidade e locais de aplicação". 

Isabel destaca que isso ajuda a evitar equívocos como criar materiais que caem ou 
se deterioram facilmente, tornando a ação negativa para a marca. "A definição dos 
materiais depende muito da ação promocional em questão, podendo variar de 
wobblers (menores) a lamás (maiores)". 
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processo deve ser mudado e acontecer ao 
contrário, de "trás para frente". Quem 
produz as peças ouve apenas o fabricante, 
ou seja, quem está contratando. Mas a 
prioridade é o shopper. Ele precisa ser o 
número um dentro de todo o 
planejamento. 

"O comportamento do consumidor no 
ponto de venda precisa ser observado. O 
que ele quer, o que o olho dele enxerga, o 
que mais chama a atenção dessas pessoas. 
O segundo passo é consultar o varejista, 
que tem cada vez mais força, e checar o 
que faz sentido para o cliente" avalia. 

Só aí chega o momento de conversar 
com as equipes que se encarregam do ma-
terial promocional do fabricante. E, por 
último, a voz é do cliente. "O investimento 
destinado ao material promocional é 
sempre bastante alto. Não podem aconte-
cer erros. Se bem gerenciado, o processo 
dá retorno. Os ganhos se estendem para o 
shopper, que fica satisfeito, e para o vare-
jista e o fabricante, que registram lucro". 
 
Criação 

Já se sabe que o ponto de venda ganhou 
maior importância nos últimos tempos e 
tem mostrado ser cada vez mais a mídia de 
massa prioritária para os esforços de 
marketing. Essa é a opinião da gerente da 
Az4 Group, empresa especializada na 
produção de materiais promocionais para 
ponto de venda, Christiany Zanotto. Para 
ela, é preciso uma inteligência que guie os 
projetos alinhada a uma estratégia eficaz 
de implementação. 

"Os materiais são desenvolvidos de 
acordo com o lançamento do produto ou 
ação promocional, levando em conta o 
canal do varejo, público e verba. Por isso 
existe uma gama de materiais que podem 
ser realizados e implementados atendendo 
a cada necessidade específica", detalha
Christiany. 

esse material, que pode se perder no meio 
do caminho", detalha Lugó. 

Para o investimento dar o retorno espe-
rado, os fabricantes devem estudar todo o 
processo para garantir que o material 
promocional seja realmente utilizado. É 
necessário pensar não apenas na criação, 
mas também na manutenção das peças. 
"Quem tem autonomia são os gerentes das 
lojas. A prioridade é entender o ambiente 
da loja e sempre conversar com o varejo, 
nesse caso, com os pequenos e médios 
supermercadistas", diz Lugó. 

O diretor da Toolbox Consultoria, Ra-
fael D'Andréa, reforça a opinião do es-
pecialista da Gf K. "Falta diálogo entre 
varejistas e fabricantes. O material precisa 
ser adequado para o tamanho da loja. Se 
sobrar, haverá poluição no ponto de venda 
e o resultado será negativo. A indústria de 
bebida, por exemplo, sabe bem como 
aproveitar a ferramenta. Os pontos de 
venda distribuídos são diferentes: para um 
bar, uma mercearia, um pequeno ou 
grande varejo, avalia D'Andrea. 

Da maneira que o processo acontece 
hoje, há um gasto desnecessário na 
atividade — planejamento, impressão, 
produção e logística do material. A falta 
de planejamento acaba em peças estra-
gadas. As pessoas vão amassar, rasgar, há 
desgaste natural do material. Eles podem 
se molhar e ir para o lixo bem antes do 
previsto. "É preciso entender a limitação 
física e a dinâmica do ponto de venda. A 
missão do varejista é saber a quantidade 
de material que cabe na sua loja, em cada 
categoria. E, claro, passar essa informação 
ao fabricante. O material promocional 
ajuda a localizar produtos, categorias, 
informa sobre lançamentos e promoções. 
A compra acontece de forma mais fácil". 

Já o vice-presidente do POPAI Brasil, 
Leonardo Lanzetta, afirma que esse 

A briga acirrada no ponto de venda 
hoje está ocasionando uma grande 
demanda por projetos especiais. São 
utilizados displays, ambientações ou 
qualquer material promocional que 
evidencie uma marca e chame a atenção 
do consumidor diante dos produtos da 
concorrência. A ordem é impactar, 
gerando a compra", detalha.  
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 147, p. 140-146, maio 2013.




